
DÉNES JÓZSEF 

HADIESEMÉNYEK VAS MEGYE TERÜLETEN, 

802-1809 

 
Magyarország hadtörténetének gazdag országos irodalma van, mégis ha egy-egy szűkebb terület 

konkrét eseményei, helyszínei iránt érdeklődünk, nehezen találunk hozzáférhető útmutatót. Vas megye 

bizonyos szempontból kivételt jelent, hiszen már 1958-ban megjelent egy hadtörténeti összefoglalás 

(Dévényi Ferenc-Madáchy Károly: Vas megye hadtörténeti lerónikája. In: Vas megye. Helytörténeti 

tanulmányok Szerk. Horváth Ferenc. Szombathely, 1958. 175-200. p.). Ez utóbbi munka azonban nem 

terjedhetett ki minden említésre méltó eseményre. Azóta a kutatások és feldolgozások előhaladtával 

sok mindent részletesebben, pontosabban ismerünk. 

Jómagam a várak és egyéb erődítmények régészeti topográfiai kutatása kapcsán gyűjtöttem össze 

ismét - elsősorban forrásközlésekre és összefoglaló munkákra alapozva - az alábbi rövid megyei 

hadtörténeti kronológiát. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az időpontok és a helyszínek 

rövid ismertetése pusztán a figyelem felkeltésére elegendő. Az említett várostromok, csaták zöme 

teljesen feldolgozatlan. Meg vagyok róla győződve, hogy megyénk történelmi múlt iránt érdeklődő 

lakosai előtt is ismeretlen több felsorolt hadiesemény. Sok, az országos hadtörténetben jelentős 

ütközetről - sejtésem szerint - a megye polgárainak nem sok ismerete lehet. Pedig a helyi identitás 

erősödése minden községnek, városnak fontos lehet.  

Például a szalafőiek tudatosíthatnák, hogy 1319-ben I. Károly országegyesítő, „kiskirályok" elleni 

harcainak egyik döntő állomása volt a községük mellett vívott csata Kőszegi Andrással, a nagyhatalmú 

oligarcha-család fejével. Pápocon sem sokan tudják talán, hogy 1403-ban itt mért döntő vereséget 

Zsigmond király hadvezére, a lengyel származású Stibor vajda Nápolyi László ellenkirály híveinek 

seregére. A közreadott kronológia természetesen további kiegészítésre, bővítésre, pontosításra szorul. 

Ennek a lényegében munkaközi állapotnak a megjelentetésével ezt a folyamatot szeretném elindítani. 

Különösen a 17-18. század tűnik ma még kevéssé ismertnek, A korszak iránt érdeklődők számára 

főleg a Rákóczi-szabadságharc helyi  eseményei tartogathatnak eddig ismeretlen tényeket. 

Feldolgozásunk 1809-cel zárul. A későbbi események (1848-49, 1945) viszonylag jobban ismertek. 

 

802. Az avarok „Castellum Guntionis"-nál csatát vívnak a frankokkal. 

 

894. A magyarok a honfoglalás során birtokba veszik a Nyugat-Dunántúlt. 

 

901. A magyarok ellenőrzésük alá vonják az Itália felé vezető útvonalat a mai Szlovénia területén. 

 

954. Bulcsú serege Karintián keresztül - vélhetően a Mura völgyén át - támad Bajorország ellen. 

 

1042. Aba Sámuel magyar király egyik serege Pettaunál vív csatát Gottfried stájer őrgróffal. 

 

1051. III. Henrik német-római császár hadserege a Radkersburg-Vasvár-Veszprém úton nyomul be 

Magyarországra. 

 

1054. Konrád bajor herceg magyar sereggel tör német földre, ahol elfoglalja a Graztól délre található 

Hengistburg várát. 

 

1073. Salamon király Ikervárott tölti a karácsonyt, innen indul Zalába, ahol csatlakozik hozzá 

Markward karintiai herceg serege. Géza herceg ellen indulnak. 

 

1118. III. Lipót osztrák őrgróf és Borivoj cseh herceg Radkersburg felől betör az országba. A gyepűig 

hatolnak és felégetik Vasvárt. 

 

1230. Harcias Frigyes osztrák herceg elfoglalja Borostyánkőt és Langecket (más felfogás szerint, 

utóbbi Lánzsérral azonos). 

 



1241. Harcias Frigyes elfoglalja Kőszeget (az Óházon levő régi várat). 

 

1242, A tatárjárás során magyarok által tartott erősségek között Vasvárt, Németújvárt és Lékát 

sorolják föl. Az év őszén Osli Herbord vezette királyi had visszafoglalja Kőszeget az osztrákoktól. 

 

1246. Harcias Frigyes sikertelenül ostromolja Léka várát. 

 

1250. IV. Béla országos sereggel megostromolja és elfoglalja Kirschlagot. 

 

1270. Kőszegi Henrik IV. Béla halála után elmenekül az országból. Várait (Kőszeg, Szentvid, 

Szalónak, Borostyánkő, Kertes) II. Ottokár cseh király védelme alá helyezi. Ugyanígy cselekszik 

Geregye Miklós a kezén levő Dobra várával. 

 

1271. V. István hadvezére Monoszló Gergely sorra visszafoglalja a lázadók várait (Kőszeg, Szentvid, 

Szalónak, Borostyánkő). Felsőlendvát megvédik Ottokár ellen. 

 

1273. Osztrák betörés Fürstenfeld felől. Eredménytelenül ostromolják Németújvárt, Körmendet 

viszont birtokba veszik 

 

1274. IV. László király személyesen vezet hadjáratot a lázadó Kőszegiek ellen. Sikertelenül 

ostromolják Szalónakot. 

 

1277. IV. László személyesen próbálja meg a lázadók által tartott Kőszeg bevételét. Nem jár sikerrel 

(ekkor valószínűleg már a városi várat ostromolja). Szentvid vára alatt is oklevelet keltez. 

 

1284. Az év elején IV. László eredménytelenül ostromolja a Kőszegiek által védett Borostyánkőt. 

 

1285. Kőszegi Iván súlyos vereséget mér egy Borostyánkőre támadó német seregre. 

 

1286. IV. László hadjáratot vezet a Kőszegiek ellen. Elfoglalja Kőszeget és Szentvidet. 

 

1289. Albert osztrák herceg hadjárata a Kőszegiek ellen („Güssinger Fehde*'). Elfoglal 24 kisebb-

nagyobb Vas megyei várat. Köztük Rohoncot, Szalónakot, Kőszeget és Szentvidet. 

 

1291. A Bécset ostromló HL Endre király által vezetett had kikényszeríti a hainburgi békét. I. Albert 

osztrák hercegnek vissza kell szolgáltatnia az 1289-ben elfoglalt nyugat-dunántúli várakat Igaz, 

Németújvárt kivéve lehetőséget kap lerombolásukra (erre úgy tűnik nem került sor). Az év folyamán 

Kőszegi Iván harccal foglalja vissza a németek által megszállt vasvári káptalani templomot (az épület 

leég). Szentmihály alatt is harcolnak a németekkel. 

 

1296. III. Endre magyar király és I. Albert osztrák herceg megostromolja Kőszeget. Ennek kapcsán 

királyi had ostromolja Ságsomlyó várát is (Lodomér esztergomi érsek innen a táborból keltez). 

 

1317. Kőszegi András ostromolja a Kőszegi Miklós által védett Léka várát. 

 

1319.1. Károly hadvezére, Köcski Sándor Szalafőnél, majd Kőszegnél vereséget mér a németek által 

támogatott Kőszegi András hadára. 

 

1327. Kocsid Sándor, I. Károly seregvezére elfoglalja a Kőszegiektől Sárvárt, Kőszeget, Szalónakot és 

Németújvárt. 

 

1340. Lackfi István, I. Károly seregével birtokba veszi Lékát és Borostyánkőt. 

 



1403. Pápőcnál Stíborici Stibor, Zsigmond király hadvezére döntő vereséget mér Nápolyi László 

ellenkirály híveinek seregére. Rohoncot ostrommal veszik el a Garaiak a Zsigmond által 

vagyonelkobzással sújtott Rohonciaktól. 

 

1406. Vilmos osztrák herceg elfoglalja Lékát (csak rövid ideig birtokolja). 

 

1440. Erzsébet királyné hívei elfoglaljak Márványkő kastélyt és Körmend várost. 

 

1441.. Szombathelynél csatát vív Alsólendvai Bánfi Pál, I. Ulászló vezére és Vitovec János a királyné 

és Cillei Ulrik seregének parancsnoka. I. Ulászló király hadjárata során elfoglalja Márványkőt, 

Kígyókőt és a győri püspök várait: Szombathelyt és Várkeszőt. 

 

1445. III. Frigyes elfoglalja Kőszeget és Rohoncot. 

 

1446. Hunyadi János Ausztriába vezet hadjáratot, a békekötéskor – Győr kivételével - osztrák kézen 

maradnak a III. Frigyes által elfoglalt magyarországi várak. 

 

1454 Sárvárt a Kanizsaiak zsoldosai elfoglalják Rozgonyi Rénoldtól. 

 

1459. Lázadó főurak Németújvárott magyar királlyá választják III. Frigyest. Egyikük, Újlaki Miklós 

felégeti Szombathelyt. Április 7-én a németek és a lázadók Körmendnél legyőzik Nagy Simont, 

Mátyás hadvezérét. 

 

1477. Mátyás osztrák háborúja során visszafoglalja Rohoncot. 

 

1479. Radkersburg és Vasvár környékét Bosznia felől török támadás éri. 

 

1482. Mátyás ostrommal foglalja vissza Kőszeget. 

 

1490. I. Miksa német király, Mátyás halálát követően elfoglalja Kőszeget, Szombathelyt - viszont 

sikertelenül ostromolja Vasvárt. 

 

1491. A pozsonyi béke szerint osztrák kézen marad Kőszeg és Borostyánkő, viszont Léka és 

Szombathely visszakerül magyar fennhatóság alá. 

 

1495. II. Ulászló hadvezére, Somi Józsa ostromolja az Újlaki Lőrinc által védett Németújvárt. 

 

1506. Osztrák-magyar háború. 

 

1526. Bakics Pál elfoglalja a Paksi Balázs győri püspök mohácsi halálával gazdátlanná vált 

szombathelyi várat. 

 

1529. A Bécset ostromló törökök Borostyánkő vidékén is pusztítanak. 

 

1530. Szombathely János király híveinek kezére kerül, ezért Jurisics Miklós megtámadja, de elfoglalni 

nem tudja. 

 

1532. Szulejmán török szultán serege eredménytelenül ostromolja a Jurisics Miklós által védett 

Kőszeget. Egy kisebb török csapat sikertelen támadást intéz Sárvár ellen. 

 

1578. Nagy arányú erődítési munkák folynak osztrák pénzen Németújvárott. 

 

1594. Győr eleste után a püspök Szombathelyre teszi át székhelyét. A vármegye költségén a sárvári 

vár megerősítésén dolgoznak. 

 



1601. Kanizsa eleste után a Vas megyei várakat királyi őrséggel látják el (Körmend - 1300 fő, Sárvár - 

1300 fő, Szentgotthárd - 700 fő, Szecsőd - 20 fő, Hollós - 20 fő). 

 

1605. Némethy Gergely, Bocskai fejedelem hadvezére Csepregről szólítja csatlakozásra a vármegyét. 

Elfoglalja Kőszeget, Szombathelyt és Körmendet. Osztrák parancsnolta felrobbantja Szentgotthárd 

várát. Rábahídvégnél Tilly császári hadvezérrel vívnak csatát, a császáriak győznek. 

 

1606. A kanizsai pasa felégeti Körmend városát. 

 

1619. Miután Bethlen Gábor katonái felgyújtják Kőszeg külvárosát, a város megadja magát. 

 

1620. Az év elején a császáriak visszafoglalják Kőszeget, melyet a Bethlen-párti Sennyey Gáspár 

sikertelenül próbál visszaszerezni. Egy másik Bethlen-párti sereg elfoglalja Egervárt. Maga a 

fejedelem Szombathelyt és Rohoncot veszi birtokba. Végül a hozzá csatlakozott Batthyány Ferenc - 

Hörmann Mihály segítségével – Kőszeget is megszerzi. 

 

1621. Collalto császári hadvezér felégeti Csepreget, a lakosságot nagyrészt legyilkoltatja. Rohoncot és 

Körmendet időlegesen, Kőszeget tartósabban elfoglalja. 

 

1664. Köprülü Ahmed török nagyvezír Szentgotthárdnál csatát veszít Montecuccoli császári 

hadvezérrel szemben. 

 

1679. Egy vallási villongás során a császáriak rommá lövik a protestánsok által védett ostffyasszonyfai 

kastélyt. 

 

1683. Miután egész Vas megye Thököly Imre fejedelem mellé állt, Nagy Ferenc kuruc csapata 

Stájerországot dúlja. 

 

1704. Az év elején kurucok veszik birtokba Vas megye várait (kivétel: Borostyánkő, Németújvár). 

Márciusban Niczky Sándor kuruc vezér Borostyánkőt is feladásra bírja. Heister császári hadvezér 

ellentámadását követően Kőszeget labanc őrség védi. Károlyi Sándor második hadjárata során július 

4-én Szentgotthárdnál legyőzi Rabattá császári tábornok seregét. Újra kuruc kézre kerül Kőszeg, 

elfoglalja Monyorókeréket és Vörösvárt is. Az év végén Heister foglalja el Kőszeget, Sárvárt és 

Körmendet. 

 

1705. Bottyán János kuruc generális alvezérei elfoglalják Kőszeget, majd Borostyánkőt. Bottyán 

Szombathelyen körülzárja Pálffy János seregét, majd december 13-án Szentgottliárdnál szétveri 

Hannibál Heister labanc hadát. 

 

1706. Pálffy császári serege elfoglalja Kőszeget, majd felégeti Szombathelyt. Bezerédj Imre és Béri 

Balogh Ádám kuruc vezérek Győrvárnál nagy győzelmet aratnak a Hannibal Heister vezette császári 

seregen (november 6-7.). Az év végére Sárvár, Németújvár és Szalónak kivételével az egész megye 

kuruc kézen. 

 

1707. Bottyán János a karakói sáncok mögött foglal állást Rábutin császári seregével szemben. Az év 

során Bezerédj Imre stájerországi városokat - Hartberget és Friedberget - hódoltat. 

 

1708. Miután védelemre alkalmatlannak ítélték, a kurucok részben lebontatják Szombathely 

városfalait. 

 

1709. Béri Balogh Ádám kuruc serege felégeti Szombathelyt és Kőszeget. 

 

1710. Béri Balogh Ádám kuruc serege utolsó dunántúli hadjárata során ismételten felégeti Kőszeget. 

 

1809. Jenő itáliai alkirály francia serege harcokat vív Karakónál, a Marcal átkelőhelyénél. 


